
Preek voor zondag 3 maart 1996 Hege Stins te Stiens 

Schriftlezing O.T.: EXODUS 4, 18-31 
Schriftlezing N.T.: MATTEUS 17, 1-9 

Gemeente van Jezus onze Heer, 

Het zijn halfzachte figuren, die ons naar Pasen toe brengen. 
Voorgangers zonder uitstraling, twijfelmoedige mannen met 
weinig pit. Ach ze zijn verder wel aardig, maar charisma 
hebben ze niet. Mozes en Aäron, halfzachte figuren, die zelf 
nauwelijks durven, die zelf niet de persoonlijkheid ervoor 
hebben om voor te gaan. 

Wat heeft God aan dit soort figuren? Wat hebben ze te zoeken 
op de weg naar het Koninkrij k? Wat moeten we ermee? Mozes 
heeft naam gekregen, doordat hij uiteindelijk toch het volk is 
voorgegaan, maar je moet niet kijken wat daaraan vooraf is 
gegaan, wat ervoor nodig was om hem zover te krijgen. 

Halfzachte figuren hebben mijn sympathie. Sterke figuren 
hebben altijd een beetje mijn wantrouwen. Ook in het 
geloofsleven zlJn er mensen, die met een onverwoestbare 
zelfverzekerdheid het hebben over God en zijn gebod, en over 
Jezus en het koninkrijk. Ze zijn zo zelfverzekerd, dat ik 
denk: Dit klopt niet. Waar is dan de twij fel gebleven, de 
onzekerheid? Waar is de menselijkheid? 

Dit bewijst mijns inziens ook, dat het koninkrijk niet gebaat 
is met sterke figuren, en dat het koninkrijk zich daarin 
onderscheid van de politiek. Politiek vraagt om sterke 
figuren, die desnoods de halve wereld bij elkaar liegen en 
schreeuwen, om de menigte in de macht te houden, om stemmen te 
winnen. En het volk, de samenleving heeft ook de neiging om te 
vragen naar sterke figuren. Maar in het koninkrijk wordt 
terecht de vraag gesteld: Wat zit er achter die facade van 
zekerheid? 

Een voorbeeld van een sterke politieke figuur is de farao.
 
Hij regeert met vaste hand, met geweld en zonder medelijden.
 
Een vijand is een vijand, en die moet je vermoorden, zodat je
 
zeker weet dat je er geen last meer van zult hebben.
 
En het volk Israël is voor de farao een onmisbare groep, omdat
 
ze goedkope slavenarbeid verrichten. Maar om de groep niet te
 
groot en te machtig te laten worden geeft de farao het bevel,
 
om alle joodse jongetjes in de Nijl te werpen. Zo doe je dat.
 
Niet wachten, maar toeslaan, en hard.
 

Maar wie hard slaat kan hard vallen, en sterke figuren zijn 
een geliefd doelwit voor concurrenten. Hoge bomen vangen veel 
wind. 

Op weg naar Pasen zlJn het zo op het oog halfzachte figuren 
die ons voorgaan. En dat wekt vertrouwen, omdat het nog eens 
bevestigd dat het in Gods koninkrijk gaat om mensen en niet om 
macht en aanzien. Het gaat om mensen, met hun gebreken en hun 
talenten. Het gaat God om mensen, met heel hun hebben en 
houden, hun doen en laten. Het gaat om mensen, die met elkaar 



leven. Mensen die met elkaar overhoop liggen, mensen die
 
sterfelijk zlJn. Maar mensen ook met idealen en visioenen.
 
Want als het visioen ontbreekt dan verwildert het volk.
 
Het gaat God om mensen. Juist in Jezus heeft Hij dat laten
 
zien: Mensgeworden, om het gelaat van God te zijn.
 
Mensgeworden, niet om een politiek sterke figuur te zijn, maar
 
om zich in Godsnaam te ontfermen over mensen.
 

Het gaat om mensen zoals Mozes, Mozes die niet durft, als God
 
hem vraagt om naar de farao te gaan. Mozes die tot in den
 
treure aarzelt en zegt: Maar Heer, ze willen waarschij nlij k
 
toch niet naar mij luisteren. Die mens Mozes die in valse
 
bescheidenheid zegt: Ik ben helemaal niet goed in het
 
gebruiken van woorden. Mozes die vreest voor zijn leven en
 
daarom niet durft. Die mens Mozes die zich uiteindelijk de
 
woede van God op de hals haalt door zijn tegenwerking, zodat
 
God uiteindelijk geirriteerd zegt: Oke, ik zal je de woorden
 
wel in de mond leggen. Zo zeer zal ik met je zijn!
 
En de tegenwerking van Mozes leidt ertoe dat hij gepasseerd
 
wordt, en Aaron naar voren wordt geschoven om het zaakje op te
 
knappen.
 

Het gaat om mensen zoals Aaron. Een vlotte spreker, een
 
aardige vent, geliefd onder de mensen, lang niet zo
 
afstandelijk als Mozes. Ja, dat is niet zo gek, om die erbij
 
in te schakelen. En samen zullen Mozes en Aaron wel slagen in
 
hun missie. Maar kijk uit voor vlotte sprekers, want diezelfde
 
Aaron zou later datzelfde volk Israel verleiden tot de
 
aanbidding van het gouden kalf. Die vlotte tong blijkt een
 
dubbele tong te zijn.
 

Het koninkrijk van God draait om mensen, maar het Koninkrijk
 
van God is niet afhankelijk van mensen. Dat is het onderscheid
 
dat hier gemaakt wordt. En vandaar ook mijn wantrouwen tegen
 
mensen die 100 procent geloofszekerheid uitstralen en zeggen,
 
zo is het. Gods koninkrijk draait om mensen, die er deel aan
 
hebben, maar God is niet afhankelijk van de mensen.
 

Er is nog zo' n levendig moment in deze geschiedenis, die
 
verbazing wekt. Dat is die kus die Mozes Aaron geeft, als zij
 
elkaar ontmoeten. Wat voor soort kus is dat eigenlijk? Is het
 
uit gewoonte, of uit diepe vriendschap, of is het misschien
 
wel een soort judaskus, waarmee Mozes hem probeert te paaien?
 
Ook die kus straalt minder zekerheid uit dan je zou vermoeden.
 
Want het is maar de vraag waarmee die kus geladen is: Met
 
liefde of met verraad.
 

En toch: Ik heb grote sympathie voor die halfzachte Mozes.
 
Want hij laat het menselijk gezicht zien, in zijn aarzeling.
 
Maar hij laat ons ook zien, dat de mens sterfelijk is. Tot
 
onze verbazing lezen we dat Mozes onderweg naar Egypte met de
 
dood wordt bedreigd, door God zelf notabene. De oorzaak
 
daarvan is, dat Gersom, de zoon van Mozes, nog niet besneden
 
is, en voor onbesnedenen is in Israel geen plaats. En Mozes is
 
daarvoor verantwoordeI ij k en God stelt hem verantwoordelij k.
 
En de redding komt van Mozes' vrouw, die zelf haar kind
 
besnijdt en Mozes aan den lijve het bloed laat voelen van zijn
 
kind. Zo wordt de vader gered, door het bloed van de zoon. Als
 



dat geen evangelie is: De vader gered, door het bloed van de 
zoon. Hier krijgen we al zicht op het visioen van de 
paasnacht. 

Er is nog een aspect van het leven dat ons hier voorgehouden 
wordt. En dat is, dat mensen voor elkaar in staan, elkaar 
helpen. Dat is geen vanzelfsprekendheid, maar vaak een 
uitzondering. Maar God laat zien dat in zijn koninkrijk de 
mensen elkaar helpen. Zoals Aaron Mozes helpt, samen staan ze 
sterk, de één durft dankzij de hulp van de ander. Mensen die 
elkaar helpen, zoals Sippora haar man redt van de dood, door 
de plicht van de besnijdenis te vervullen. 

Zo komen wij uit de diepte, zo komen wij aan het licht, als 
het goed is, als mensen die elkaar helpen en bijstaan. 

Het gaat op de weg naar Pasen om mensen die wegtrekken uit 
diepe angst. Faalangst, stervensangst, levensangst, angst voor 
de toekomst. Egypte is het land van de angst waaruit God zijn 
mensen bevrijdt. Want Hij wil dat wij mensen van Pasen zijn. 

Sterke figuren hebben mijn wantrouwen en halfzachte figuren 
mijn sYmpathie. Omdat zo vaak de sterken zwakkelingen blijken 
en de zwakken krachtig. 
Bent u zich bewust gemeente, dat Jezus in zijn tijd door velen 
als een halfzachte figuur werd beschouwd? Men zat niet te 
wachten op een herder, men verlangde naar een sterke politieke 
figuur, die met indruk en geweld hen zou bevrijden van het juk 
van de bezetter. En de Schriftgeleerden, die zichzelf als 
sterke figuren beschouwen bestoken hem met wettische vragen, 
om aan te tonen dat Jezus een zwakkeling is. 

Herinnert u zich, toen we vorige week zondag ter kerke gingen, 
dat men in Jeruzalem bezig was de resten op te ruimen van de 
slachtoffers van de bomaanslag. Terroristen, sterke figuren, 
zeker van zichzelf, onverbiddelij k. Ik wantrouw ze, en ze 
worden ook gewantrouwd door de Heilige Geest. 

En daarom kan ik van harte zeggen: Jezus heeft mlJn sYmpathie. 
Zijn consequente en liefdevolle aandacht voor de mens is een 
zekere weg naar Gods koninkrijk. Jezus die in het zachte gras 
de mensen liefhad en genas, Jezus die steeds weer die rots 
Petrus met zich mee trekt, die Petrus die zo' n sterke naam, 
zo'n sterke uitstraling heeft, maar die van binnen slap is en 
bang. 

De krachtige boodschap, die ik vandaag aan u verkondig luidt, 
dat wij onze kracht moeten zoeken in onze zwakheid. Dat wij 
gewetensvol, liefdevol, behulpzaam, geduldig, maar ook zeker 
van ons doel het leven gestalte geven, weg uit de diepte, weg 
uit de angst, weg uit valse zekerheid, en levend in het licht. 

Maar levend in het licht blijft het voor ons een gewetensvraag 
hoe wij God ervaren. Misschien als een machtige, of een 
onbereikbare, of een rusteloze, of een liefdevolle God? Hoe 
ervaar je God? 

Als we dan tenslotte in de huid kruipen van die halfzachte 



Mozes, die sympathieke maar aarzelende figuur, dan voelen we
 
hoe hij God ervaart in zijn leven, namelijk als een
 
spelbreker. Het ontbreekt Mozes niet aan vertrouwen in zijn
 
Schepper, maar de wij ze waarop God een beroep op hem doet
 
beval t hem helemaal niet. Mozes ervaart God als een lastige
 
spelbreker, die hem dwingt in een richting waar hij eigenlijk
 
niets voor voelt.
 

Hoe Mozes en wij soms God ervaren vond ik ze-er indringend
 
verwoord in een gedicht van Willem Barnard. Het gedicht
 
spreekt van de weerzin die de mens kan hebben tegen een God
 
die met zijn machtige liefde mensen naar het licht dwingt. De
 
taal van het gedicht zal u wellicht hard in de oren klinken,
 
maar ik wil het u niet onthouden.
 

'Spelbreker die beslag
 
legt op mij en mijn leven,
 

voortaan, iedere dag
 
die ge mij nog zult geven,
 

zal ik u haten, Gij,
 
tot ge me kleingekregen
 

hebt met uw liefde, tot
 
ik tegen dat gezag
 

ben uitgevochten, tegen
 
die naam niets meer vermag
 

en uw genadeslag
 
aanvaard heb als uw zegen,
 

god, stikdonkere god.'
 

Uit het stikdonker trekken wij weg, met Gods hulp en liefde en
 
genade. Niet als makke schapen, niet als een willoze kudde,
 
maar in een constante haat-liefde verhouding met deze God.
 

Die God die niet van ons afhankelijk is, maar die ons liefde
 
geeft, die niet te meten is. Die God die acht slaat op de
 
geringe en de ellendige, die uitblinkt in barmhartigheid.
 

Die God die niet loslaat zelfs als angst en verdriet je om het
 
hart slaan. Voor die God openen Schriften ons vandaag de ogen.
 

Voor wie het maar wil zien, voor elk die wil gaan leven in het
 
licht. God zegene u allen, op weg naar het grote feest. AMEN
 



c.c;
medi~atle mldoagdlenst 

, , en 1 ()-2r)8chri~tlezingen: EXODUS Ll 18-31 EFEZIEF'S 6. 

Gemeente van Jezus Ch~istus~ 

Wie oorlog voert. doet dat met wapens. echte wapens van hout 
o~ ijzer. wapens die kunnen doden. Want ln een sltuatle van 
oOf'-log kan je mensel i jke leven Ç18vaal- 10IJel,. 

Wie een geestelijke strijd voevt doet dat. als het goed lSo
 
met Ç1eestelijk8 wapens. Geen wapens van hout en ijzer. geen
 
lette~lijk dodelij~'e wapens~ maa~ geestelijke wapens. 

(~ar:mo~-gen lazen ovel- de t-Oepl no vJn.f"iozes. En vamni daaq lezen 
we In het volgende hoo+dstU.K, ~a~~z~s toestemmlng v~~aqt oij 
zijn SChoonvaDer Jetro. om naar Egypte te mogen gaan. Hij had 
de CJpdl'-acht. va.n God. oen naav~ ZIJn vol~- tCJ8 te (J.-3a~n~ ze8rr 

er-nstlg qenomen. maa:- 1-'1 J \'\'1 de niS't '~jaa.n. zondel- oe toes~em
ming \/an zijn qelie+!je SCîlCn:Jrt\!aoe!o'·- .. En f'''jO::8S 'vp-aaÇit hem dan: 

'Ik wilde wel terugkeren naar mijn bYoeDe~s. die noo in Egypte 
zijn. en ZIen" o~ zij nc]ct leven. i 

Ja d3t 15 de vraag. 0+ ze noo in leven zij~. Mozes had geen 
contact met zijn volk gehad. velen zouden al ove~leden zijn, 
en vele anderen waren misscnien door de waoens van +arao om 
het leven oebracht~ Hij wist niet wat hij zou aantYe~~en. 

En zijr. schClonva.':J8t·· ,Jet.r'-o ÇJee-ft cp !"~!Cize'2r'" 'vi'~~,3.aq een veelcJete
kenend anü·JDo,.. ,j, hij zeçJt: 'Ga in '1v"ede. 

Dat is een zegen die Mozes meekrijgt. Zijn sChoonvader zegent 
hem, en zegt: Ga :n vrede~ Maar tegelIjk' wijst dat woordje 
vrede eroo, dat Mozes aan het begIn staat van een geestelijke 
s~rijo. HIJ zal nlet 00 OOy;ogsoad qasn. en geen geweld ge
bl~uiken~ maal~ hij zal In opd~·acnt van God geestelijke wapens 
gebruiken~ om zijn VOlk V'OO~- te gaan en te bevrljden~ Ga in 
vrede. OOk ZIjn sChoonvaoer Jetro wil nog eens ondevs~reoen. 

dat ~Jozes zich niet moet laten 'Ier leiden tot geweld, maar dat 
niJ zijn geestelijke Krachten mag gebruiken. in dienst van 
God. 

Oe belang~-ijkste geestelijke ~:~-acht~ die ~!ozes zal moeten 
benutten dat is zijn ovevtui9ingskYacht~ ~lj zal ~a}~ao et~van 

rnoeten o"/E,(-"t.u.iç}en", da.t rli j de iSI~-,.-3.ël iet.en rnCJet laten Ç]a.3n~ en 
ze de VrijheId moet gunnen. OVeytLliglngskracht. dat IS een van 
de sterkste geestelijke wapens~ 

En we weten dat Mozes in alle toonaarDen hee~t getwlj~eld bi] 
zijn eIgen oveytulgingskyacht~ maa~ toen gaat hij. GOd zegens 
oe greep, ZO zal hij gedacht hebben. 
El, de woovden val~ zijn schoonvaoey geven hem nIeuwe moed. 

De hele bIjbel is vol van de svmbolie!' van st,-ijd. Vele ma.len 
trekkerl de israèlieten ten strijde~ 0+ worden ze aangevallen, 
\/ele malen lezen vJe O\/el'~ de pe!'~sc'c\nl i jke geloo-Fsst.!~ijd 'y'an 
DYO~eten en aDostelen~ PaLllus ~ennel~ we. cis spreekt over de 
çfoeöe stt'~ijd .. 



En in de lezing uit het nIeuwe tes~ament hoysn we Palllus 
vandaag sp~eken ove~ de geestelijke ~apsnrustlng. En daarin 
gebruikt hij weer het svmOOOl van de styijd~ om dl~idelijk te 
maken. hoe wij mensen ons kunnen inzetteri Vooy het koninkl~ijk. 

/V3nmOI'-qsn is tH-OOO en 'lH in ,-on,j':lsoseld :;.n de gemeente, en 
Elgenlijv is dat tegelijk OO~~ het \!oedsel. dat ons ste~k maakt 
In de strijd. Het kleine stukje brood en net beetjE wijn is 
voldoende voor de geestelijke st~ijd die WIJ In ons g8100+ te 
volbrengen nebben. 

En nOgmaals,T:";.e oov-logvoe:,·t geb;'''uikt dodelijke wapens, n,aa:··
 
WIe Een geestelijke strijd voert gebrulk~ geestelijkE waoens.
 
en -3.1s v-jij vi'--3gen hee itJij \/er~dev- rnoe-CBn in;je st.r-ljrj \/·'3n riet
 
leven en het geloo~~ dan moge!, we zoeken bij Paulusk welke
 
geestelijke kracnten wij bezitten~ die we klJnnen qeOYUlkenm
 

'Weest k~achtig In oe Heer en In ae sterkte van zijn macht. 
zo oeglnt CIt gedeelteR En ve~-volqens: ~DoEt de waoenvustina 
Goos aan~ om te ~'lJnne~ stand houoen tegen 08 veirleidingen des 
duivels~ Dit is ~orse t.3a12 En als ~iE veyoerlezen dan kvijgen 
l~e de stellige indvuk. dat de weD van de chvisten8n~ aan wie 
Pau.lu.s schtri jrft een vJ8Q is \ian c)\ie?.... le\.,;~n-, î!et i-IOO+(J bo\/en 

water houden. Ja net IS zel~5 letterlijk een weg van overle
ven, omdat oe chYistenen dagelijks bedY810t worden met de 
dood. omdat 28 dag aan dag ve!'-volgd wo~denr En dat is nL~ 

natuuv'llj~( ni9~ meer ZO~ Voo~- ons geldt niet meer~ dat ~Jij ons 
rnet V·JoaElflS ZOLic.ien rnoEJten v8!--dedigenló r0.3,<3.1-- 1n ;jl=! tiJd va.n 
PaLlILls zal he~ mee~malen gebeurd ZIJn, dat cnYistenen zichzel~ 

moesten verdediaen. 

Oaayom gecyui~·t Pau.lus OOk die svmbolie~ van de strijd. !rou.

wens. PaulLts zel~ Ilee+t 00 dit moment ook de nodige stYijd~
 

want hij scnrij~t deze byie~ \!anl!.l~ de gevangenls# Jok vooy
 
hem pe~soonli.j~ is het de stvijd om te ove~leven. !~aaY hij
 
soreekt nle~ van wapens van ijzer o~ hout, fles hij spreekt
 
nadyu~:kelijk O\!8~~ de wa08nt~Llstina van God. Want jLlist FiaLllu5
 
15 ZIch bewust. dat Goas konlnk Ijk niet gevestigd zal worGen
 
tnet V'Ja.De noe L:: 1et, te~r- rn,3,:3 !.- met OV8 !-'- t u. iC{ 1. nCJs k j'~ acht"Ol 

Het aaat hler om de wapenrl~stlng van God~ dat IS onze beschey
mIng tegen de machten. ell kt-achten die ons beoreioen~ Als JE 
als christen overeind wilt blijven~ dan moet Je het doen met 
oe wapenrustIng van God. 

i5'''ernee nte C3(] Cl t-;8e--Ft 0 ns k ~.,- -3 C t'! t i~8ç}e\/8 n ÖOC! r- Cl f'- 00 den 0J i j n.. enOl 

fInu moqen WIJ de wapenrueting Gods ter nand nemen. En laten ~e 
". .' 
~rs aan maa~ V8YoaZen~ welke die waoens zijn~ 

{1':8-celt U. dan op Z8Dt FaJ..).lt..JE.• Lii,....,i lenöenen onlgof-d rnet ir~3·e.~'--

heid, en bekleed met het pantse~- van de qe~ec~ltigheid~~ 

Paulus clij~t in de beeld5praa~ van de soldaa~. dIe zijn
 
leridene.n besche~··nlt~ en die gepants,erd is rnet een schild. r"'!a_-3rr
 

in de geestelijke st~·-ijd .. ben JE niet gep.'3.n-csEl--C} roet een 

ijzeren schild~ maar met gerechtigheid. Zoeken naa~· Yecht~ het 
tegengaan van onvec!~tt steeds oonleLlW in iedet~e sitLJatie 
zoeken naar- ge~ecfltigh81d~ E~ de ler1denen van :9 qeloo~ mag j9 
omgoYden met de waat-heid. 
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Weet u wat het verscnil IS tussen echte waoens en geestelijke 
wapens~' Echte wapens laten altijd v8yllBZ2Y5 en slac!ltoffep·s 
na. Maar geestelijke wapens heloen ons. om overeind te blij
ven. en nIet te vallen. geestelIjKe wapens lelden nIet tot 
slachto+~eY5 en leiden niet tot qezichtsveylies. en vev-lie
zers. Geestelijke waoens. zoals vrede. recht. geloo~. hoop en 
lie-Fde leiden er·-"Coe daL tIet kC}rl11·...d<.. ~ ..·1_]~ t~ieer·· een star]]e ljicn
tei·'-bi. j 

Voor oe mensen DIe Paulus' bVle+ ontvangen en lezen en doorge
ven IS dIe svmbolleK van de geestelijke strijd en oe geeste
llJke wapenrusting zeer herVsnDaay. omdat ze 2el+ leven temld
den \/an sL~~ijd en vev-vDlging~'3chienrnoeten ll\rij \lOO~'"" de 

helderheId ook een dagellj~s'nerkenbaar beele qebruiKen, om de 
bedoelinç;ter van God zicrn::.ba,3~- -te .T,aKen. t·i-l~'?(-C k; -;/~&I<.ek -e:-tit:Vi 

': ~ , 

Oe komende ItJe k en zuilen in het tek-en ste.,:H" van voetDalwe,j- /";,,:':Vf{.-' 
st:"-iJoen. f'-Ju Den Ik d:::l.3f'- ZE?l-F oeen lie-Fhebbe~'- va.I'. n-,aa:·- Ik r,:~_ 

weet wel, dat blJ spo~t en Di] voe~balwed5t~i]den een aantal 
zaKen van gyoot oelang ZIJn: Soortlvlteit bijvoorbeelo. Kame
,-20,3 dscnap en -F3t2oen (JO ne~'/81~ 
Hoe verleldelijk het OOL IS om elkaar een flInke schop te 
ver~open. toch IS het steeos oe DeCloel.ln g e.n ~IT) (:Je SPc~~~ij:.9'i!i7, __...-I 
hoog te houden. om UIteindelijk je doel te bef-ei f:en. ~'7v{ IcJ r..2-ëtl--( 

!..."'.,''''.. C. (..,> 'J'; 
~ it"'j de S"':l''"lj,j ',/art net qelocJi:';; die een Cjc)ec.:le s.t!'~ijd 1S .. 15 (, 

er~ SDr-:3k:e \/an v·.Jedet'-2:J. iCJse srJCl~·-t,i\/lteit.. :"')E~n (';CIOS r-'..a.nt lS öat 

zijn aenaaew waaymee Hij ons hele le'!erl Gnt\!angt~ i'),-:':in onze 
kant 15 het onze grote inzet VOOy net koninkrIjk. Q.: fi.crt-< (1,.:.,.~/è 

En het f!Clclg'cepu.nt van de \;.jb~- ..L.$---f"r2tuu.r""li]k' de -Flflale", On,je~'w 

Ç)v-ote lAJef-eldwi]Cie tlelanqs-télllng :::al ef" dIteinoell]f eén 
11\1 i nnaat'- zij n. .'~-

r~aa~~ de qr·o~e +inaie ln de goede st~ijd '!ar~ het aeloo~ die is 
al gesoeeld. Oe uILsL39 i~ c,ekenC'. Is ev- een l",innaa~- o-F een 
ve~lieze~? Oe gr-ote ~inale is g8soeelo vla~' buiten de ffiLl,y-en 

van Jeyu=alem~ waa~- de CnvlstlJS te~ dood wevd oeb~achL. maa~

na drIe dagen opnlell~J verscheen ,3an de mensen. Ja er 15 toctl 
een Wlnnaav: Het leven zel-F: Jezus liet ZIen dat het leven ce 

, ,,jood OVen"Jlnt, en dat de dood de ve~-liezeY IS tocf-:-l-'~ • 

een Wlnnaar: Het is De Levende heer zel-F. 

Die Levenoe riee y heeft vanoaag oonieuw zijn aangezlcnt iaten 
2Ien in net heilIg sacvamen~. en met het 2waard van de Gees~ 

IS Hij aanwezIg In ons leven~ die Geest dIe leveno maakt~ de 
Geest van zaChtmoedigheiD en heil. 

Overwinnaar g~ote konlng~ Het is JezLI.s zel~~ onze Heer en 
Hellano. !']ozes l""·:;JS bIt.1 met de zscenvan :::iJn 5choonvade~~: Ga 
in vreae~ Jezus was bli~ met de zegen van GOd, aie ~~ij iedsye 
dag opnIeuw hee+t doorgegeven aan de mensen en aan de nele 
wereld~ De veyvolode oemeerlten wa~en allJ me~ de zegeng~~oet 

van Paullts~ zodat ze ~et nIEuwe mOEO ve~'dev9ingen in de stt-ijd 
'v'an het gel.ocT. 



Want met deze zegengroet beèinoigt Paulus de orie+: Vrede zij 
Dij Jullie en liefde. met geloof. van God. oe vader. en van de 
Hee~- JezLls ChYlStLl5~ Genade is bi ,jullie allen, die o~ze Heer 
Jezus o1~veY-gankEli.j~· lief~lebbei~~ 

Het uiteindelijke doel van ons leven IS dit: Dat wij tenslotte 
in volhardend oeloo~~ recht L~it ons haf'-t zU.llen zeoaen: Ik heb 
de goede strijd gestreden. mIJn levensweg volbracnt. en het 
geloo~ behoL~den. Dat wens i~~ jllllie toe. In Chyistus Naam. 
AMEN 


